
Toimitusjohtaja vastaa kauppakamarin johta
misesta ja edistää määrätietoisella otteella 
kauppakamarin tavoitteiden toteutumista. 
Toimitusjohtaja vastaa järjestön toimintojen 
organisoimisesta ja johtamisesta varmistaen 
sen toimivuuden ja vaikutusvallan niin jäsen
palveluiden kuin elinkeinopolitiikan alueilla. 
Hän johtaa järjestön moniulotteista toimintaa 
varmistaen sen merkittävän aseman omalla 
sektorillaan ja kehittämällä jatkuvasti sen  
toimintaa jäsenyritysten tarpeiden mukaan. 

Jäsenkenttä on laaja ja monipuolinen, ja uusi  
toimitusjohtaja edistää laajasti erilaisten toimi
joiden tavoitteita ja tarpeita sekä varmistaa  
jäsenkentän äänen kuulumisen päätöksen
teossa. Hän johtaa järjestön toimintaa varmis
taen vaikuttamisen niin alan kärkihank keiden 
osalta kuin vaikuttaen oikeaaikaisesti yksittäi
siin lainsäädäntömuutoksiin. Toimitus johtaja 
vahvistaa entisestään järjestön asemaa vahvana 
toimijana vaikuttamisen kansallisessa kentässä.  

Toimitusjohtaja johtaa 75 hengen kokenutta ja 
osaavaa asiantuntijaorganisaatiota asetta malla 
selkeät tavoitteet ja kehittämällä jatkuvasti sen 
toimintaa. Erityisen tärkeää on henkilöstön 
motivaation, osaamisen ja kyvykkyyden jatkuva 
kehittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
jäsen palveluiden toteuttamiseksi.   
 
Tuleva toimitusjohtaja on vaativissa yritys
toiminnan, elinkeinoelämän tai vaikuttamistyön 
johtavissa tehtävissä profiloitunut henkilö.  
Hänellä on vahva elinkeinoelämän osaaminen 
sekä vankkoja näyttöjä yhteiskunnallisesta 
vaikutta misesta. Sopivalla henkilöllä on toden
näköisesti aiempaa kokemusta järjestökentän 
tehtävistä, politiikan luottamustehtävistä, 
yritys ja liikeelä män johtotehtävistä tai muusta 
yhteiskunnallisesti merkittävästä vaikuttaja
roolista. Hänellä on vahvat näytöt ihmisten 
johtamisesta ja muutosten läpiviennistä. 

Helsingin seudun kauppakamarin missio on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin 
seudulla. Missiota toteutetaan proaktiivisella vaikuttamistyöllä, yritysten tarpeisiin 

perustuvalla palvelutoiminnalla sekä aktiivisella yritysten ja niiden sidosryhmien 
verkottamisella. Kauppakamari toimii 21 kunnan alueella Uudellamaalla. 

Helsingin seudun kauppakamari on Suomen suurin kauppakamari ja tekee läheistä 
yhteistyötä muiden kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin kanssa.

Nykyinen toimitusjohtaja Heikki Perälä on 
jäämässä eläkkeelle ja haemme hänen seuraajaa

 

Toimitusjohtaja – 
Helsingin seudun kauppakamari (HSKK)

Tehtävä tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan ja mahdollisuuuden vaikuttaa merkittävästi 
Suomen ja Helsingin seudun yritysten menestymiseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa Fairchild Executive Searchin osakas Johan Stierncreutz,  
puh. 040 589 3006, tai konsultti Anne Wikman, puh. 050 584 64 91.

Lähetäthän CV:si viimeistään 9.5.2021 osoitteeseen resume@fairchild.fi merkinnällä HSKK TJ.
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